
PASSADISSOS 
QUE ENS PORTEN 
MÉS ENLLÀ!

Què hem après amb el projecte?

• Que és possible i necessària un nova 
forma d’entendre l’educació

• Que transformar els espais educatius 
ajuda a aconseguir-ho permetent-nos 
situar l’alumne en el centre del procés 
d’aprenentatge

• Que cal implicar a tota la comunitat 
educativa (alumnes, mestres, famílies, 
entitats properes) en aquest procés de 
transformació perquè sigui exitós

• Que un petit espai pot ser la llavor inicial 
per transformar tot un centre educatiu

• Que amb imaginació i la col·laboració de 
tots els membres de la comunitat podem 
tirar endavant projectes sense masses 
recursos econòmics

Hem comptat amb:

• Els alumnes de Primària: que han cercat 
informació sobre què fan als passadissos altres 
escoles, han reflexionat, generat propostes i 
escollit entre elles per presentar-les al grup 
motor. 

• Els Mestres (tutors de Primària, especialistes i 
equip directiu): han acompanyat als alumnes en 
el procés de reflexió i generació de propostes

• Mares i pares de l’escola: integrats en el grup 
motor i en els grups mixtes de treball del centre, 
han participat del procés de reflexió i han 
implementat molts dels canvis als passadissos

• El nostre dissenyador particular de circuits, en 
Bartomeu Galvany, avi de l’escola

• Els responsables de la Biblioteca Municipal de 
can Manyer amb els que hem engegat el projecte 
Espai-Còmic i la projecció d’audiovisuals 
educatius.

Ho hem
explicat al món a través de: 
• un link específic a l’apartat de Projectes de la 

web de l’escola que actualitzàvem 
periòdicament: 
http://www.iesantjordi.org/projectes/hack‐
the‐school/

• cartells
• les xarxes socials de l’escola –Twitter, 

Facebook, Instagram‐
• la newsletter quinzenal a les famílies del centre

Quins reptes ens queden per endavant?
• Aprofitar la dinàmica de participació i interès de mestres, alumnes i famílies generada a través de Hack the School per continuar 

reflexionant plegats sobre el nostre model educatiu.
• Plantejar-nos nous micro-projectes que transformin altres espais comuns del centre seguint l’esperit que ens ha guiat a 

Passadissos que ens porten més enllà!: el gimnàs, els patis i el vestíbul.
• Dissenyar nous projectes de col·laboració amb altres entitats educatives properes a l’escola (el Museu de Vilassar de Dalt, les 

aules municipals de teatre, música o dansa) per esdevenir junts una veritable COMUNITAT EDUCATIVA.

Hem comptat amb l’assessorament d’en Ramon Vilà, arquitecte i pare de l’escola

Per saber més de nosaltres: www.iesantjordi.org

@IESANTJORDI      www.instagram.com/escolasantjordi/

Participar a la crida Hack the School ens ha ajudat a donar resposta a tres 
objectius fonamentals:

•Potenciar entre tots els membres de la nostra comunitat educativa (mestres, famílies i alumnes) el 
procés de reflexió sobre el model educatiu que desitgem construir, els valors que compartim i 
ens defineixen i allò que desitgem ser com a escola: un entorn actiu que promou el 
desenvolupament de competències i el creixement integral de l’infant, situant l’alumne en el centre 
del procés d’aprenentatge, com a protagonista del mateix.

•Implicar tots els membres de la nostra comunitat en aquest camí de transformació convidant-los a 
participar en la redefinició d’un espai que fins ara només jugava un paper passiu al centre, com a 
element de pas, però que imaginàvem com una petita llavor de transformació: els passadissos 
de l’edifici d’Educació Primària.

•Construir a l’escola un nou espai que promogués la creativitat, el joc cooperatiu, el diàleg, el 
respecte, la descoberta i l’experimentació i que facilités obrir l’escola a les famílies i generar 
projectes de col·laboració amb altres entitats educatives del nostre entorn.


